Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Istebnom, ktoré
sa konalo dňa 27.09.2021 v zasadačke OcÚ v Istebnom

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny – 7 poslancov

Starostka obce Bc. Lýdia Fačková privítala prítomných poslancov a otvorila zasadnutie
obecného zastupiteľstva o 17.00 hod. Program obecného zastupiteľstva bol schválený a týmto
programom sa zastupiteľstvo riadilo.
Program:
1. Schválenie overovateľov zápisnice (Bc. Lenka Katreniaková, p. Štefan Magdalík)
2. Schválenie zapisovateľa (Marián Madera)
3. Návrh a schválenie programu zasadnutia OZ
4. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ
5. Rozpočtové opatrenia č. 2, 3, 4/2021
6. Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a obciach (vnútroblokov sídlisk) rozhodnutie o podaní resp. nepodaní žiadosti o NFP
7. Rôzne
8. Interpelácie poslancov OZ
9. Návrh a schválenie uznesenia OZ
10. Záver

K bodu č. 1
Schválenie overovateľov zápisnice - Bc. Lenka Katreniaková, p. Štefan Magdalík.
za hlasovalo – 7 poslancov

K bodu č. 2
Schválenie zapisovateľa p. Marián Madera.
za hlasovalo – 7 poslancov

K bodu č. 3
Návrh a schválenie programu zasadnutia OZ.
Program bol poslancami OZ schválený.
za hlasovalo – 7 poslancov

K bodu č. 4
Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ.
Uznesenie obecného zastupiteľstva prečítal p. Marián Madera. Obecné zastupiteľstvo
konštatuje, že uznesenie bolo splnené.

K bodu č. 5
Rozpočtové opatrenia č. 2,3,4/2021 podrobnejšie predniesla poslancom ekonómka obce Ing.
Janka Maťugová. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 a 4 bola vykonaná v súlade
s ustanovením §14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
za hlasovalo – 7 poslancov

K bodu č. 6
Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a obciach (vnútroblokov sídlisk)-projekt
IROP-2021 (predkladá Ing. Eduard Kačík).
Pozvanie na riadne zasadnutie OZ starostkou obce opätovne prijal Ing. Kačík Eduard, ktorý
informoval poslancov obce o možnosti uchádzania sa o nenávratný finančný príspevok od
štátu. Ochotne odpovedal poslancom na otázky a podmienky, ktoré musia byť dodržané, aby
obec v tejto verejnej výzve mohla byť úspešná. Táto výzva je zameraná na regeneráciu
vnútroblokov, zvyšovanie kvality života v sídliskových častiach miest a obcí a taktiež
dopravnú vybavenosť. V rámci projektu je možné dobudovať rozšírenie verejných
komunikácií a parkovacích miest zatrávňovacími stavebnými úpravami, doplnením chodníkov
tam, kde to je vhodné a dobudovanie odpadových stojísk. Taktiež je možné dobudovanie
infraštruktúry, internetu, verejného osvetlenia a rozhlasu. Zapojenie sa do takejto verejnej
výzvy je podmienené vypracovaním kompletnej projektovej dokumentácie a splnením ďalších
podmienok. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že uchádzať sa a prípadne uspieť v tomto
projekte by bolo pre našu obec veľkým prínosom. Z vlastných finančných príjmov obce by
realizácia takéhoto rozsiahleho projektu nebola možná.
za hlasovalo – 7 poslancov

K bodu č. 7
Rôzne
Starostka obce informovala poslancov obce o výsledku vykonaného prieskumu trhu na úpravu
a rekonštrukciu cesty v sídlisku, pri potravinách Koruna smerom k štvorbytovým domom.
Najnižšiu cenovú ponuku podala firma JANEX a to vo výške 62 974,49 €. Rekonštrukcia
tohto úseku cesty by mala byť zrealizovaná ešte v tomto kalendárnom roku, samozrejme
v závislosti od počasia.
Na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva prijali pozvanie starostkou obce funkcionári
a hráči stolného tenisu Ing. Grobarčík Pavol a p. Vladimír Toifl. Starostka od nich žiadala
informácie o fungovaní klubu, ako aj presný časový harmonogram súťažných zápasov
a tréningov všetkých kategórií stolnotenisového oddielu. Zdôraznila, že všetky tréningy

a zápasy musia prebiehať za prítomnosti vopred určených zodpovedných trénerov. Taktiež
musí byť dodržaný časový harmonogram tréningov a súťažných zápasov. Nakoľko je veľmi
slabý záujem o tento šport u detí a mládeže z našej obce, pán Grobarčík prisľúbil, že sa pokúsi
opätovne osloviť a motivovať deti z našej obce.
Rozpis zápasov v jesennej sezóne stolného tenisu – v prílohe. To znamená, že počas víkendov
je sála kultúrneho domu plne obsadená. V prípade vyskytnutia sa akcie pre občanov obce,
karu a pod. bude sála uvoľnená na tento účel.
Zodpovední vedúci za jednotlivé skupiny sú:
Skupina A,E – Pavol Grobarčík (Istebné) Skupina B – Vladimír Toifl (Istebné)
Skupina C – Jozef Blaško (D.Kubín)
Skupina D – Anton Čipčala (D.Kubín)
Tréneri stolnotenisového oddielu : Pavol Grobarčík, Juraj Jonák, Andrej Hanko, Tibor Bednár
Časový harmonogram tréningov:
Pondelok:
deti 16,30 – 18,30 hod.
dospelí po 18,30 hod. (cvičenie dievčat)
Utorok:
deti 16,30 – 18,30 hod.
dospelí po 18,30 hod. (tréning st.tenisu)
Streda:
dospelí po 18,00 hod. (cvičenie dievčat)
Štvrtok:
deti 16,30 – 18,30 hod.
dospelí po 18,30 hod. (tréning st.tenisu)

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh starostky obce na zakúpenie EKO tašiek a vitamínov
na zimné obdobie pre každú rodinu v obci. Faktúra za zakúpenie tašiek je vo výške 685,- €.
Tieto balíčky spolu so stolovými kalendármi budú roznesené do domácností koncom roka
2021 ako kompenzácia za situáciu, kedy obec obmedzila konanie spoločenských a športových
podujatí v dôsledku zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie. Stolové kalendáre sa idú dať
vyhotoviť a na vitamíny sa urobí prieskum trhu.
Po viacerých sťažnostiach od občanov našej obce, obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že ako
zimný posyp na údržbu miestnych komunikácií a chodníkov v našej obci, budú pracovníci
obce používať štrk a posypovú soľ.
Nakoľko, podľa knihy návštev posilňovňu v našej obci navštevuje čoraz menej športovcov,
vzniká podozrenie, že niektorí jednotlivci sa pri vstupe a odchode z posilňovne pravidelne
nezapisujú. Každý jednotlivec pri vstupe do posilňovne je povinný do knihy návštev zapísať
svoje meno a presný čas príchodu. Takisto pri odchode je povinný zapísať presný čas
odchodu. Poslanci obce rozhodli, že pracovníci obce, ale aj samotní poslanci budú vykonávať
kontroly dodržiavania pravidiel pre vstup do posilňovne. Ak bude zistené, že niektorí
jednotlivci opakovane porušujú určené pravidlá, posilňovňu budeme nútení zatvoriť. Preto
žiadame všetkých návštevníkov, aby si aj oni všímali, kto sa tam práve nachádza a poprípade
dotyčnú osobu požiadali o dodržiavanie pravidiel, resp. ohlásili to na obecnom úrade
v Istebnom. Veď predsa nikto z nás nechce, aby v konečnom dôsledku na to doplatili slušní
ľudia, rešpektujúci všetky pravidlá.
Ďalej starostka obce informovala poslancov o vykonávaných prácach, zosilnenia povrchu
cesty, na štátnej ceste III/2258, ktoré majú byť ukončené 31.10.2021.

Tiež o rozšírení pozemkov na cintoríne. Nakoľko sa nám už zapĺňajú voľné miesta na
miestnom cintoríne, je potrebné zahájiť jeho rozšírenie. Ide o odkúpenie pozemkov od
súkromných vlastníkov. Poslanci OZ poverili starostku obce začať jednať s vlastníkmi
pozemkov.
V mesiaci september bola vykonaná kontrola na mieste projektu „Zníženie energetickej
náročnosti kultúrneho domu a obecného úradu“ , aby mohol byť projekt ukončený a prešla
záverečná platba projektu.
Starostka obce informovala poslancov o zakúpení nových stolov a koberca do kancelárie
pracovníčok obce, čo sa vymení v prvom októbrovom týždni. Tým bude obmedzená
prevádzka úradu, nakoľko sa musia odpojiť všetky počítače a vyprázdniť kancelária. Peniaze
na túto prerábku sme získali ako dotáciu na sčítanie domov, bytov a obyvateľov a bolo
potrebné kanceláriu kontaktu s občanmi upraviť.

K bodu č. 8
Interpelácie poslancov OZ
Pán Ing. Labuda Jozef upozornil na otvorený kontajner na kuchynský odpad a chýbajúcu
nádobu v ňom. Dodatočným šetrením bolo zistené, že táto nádoba na bio odpad bola
odcudzená.
K bodu č. 9
Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ.
Návrh uznesenia prečítala starostka obce a tento bol poslancami schválený.
za hlasovalo – 7 poslancov

K bodu č. 10
Záver
Starostka obce poďakovala poslancom a po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovanie
OZ ukončila o 21.30 hodine.

Zápisnica prečítaná a podpísaná:
Bc. Lýdia Fačková, starostka obce

--------------------------------------------------------

Overovatelia zápisnice:
p. Magdalík Štefan

-------------------------------------------------------

Bc. Lenka Katreniaková

--------------------------------------------------------

Zapísal:
p. Marián Madera

--------------------------------------------------------

